
Објављено у „Сл.листу општине Мајданпек“ број 9/23 
 

На основу члана 64. став 1. тачка 11) Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 7/08 и 42/18) и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и 
станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и 
унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пум пи, 
термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позиваза суфинансирање програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 11/22),  Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној 16.03.2023.године, 
донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК У 2023. ГОДИНИ 
 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених oбjeкaтa на 
територији општине Мајданпек у 2023. години по Одлукама Општинског већа општине Мајданпек 
расписаном: 

 Јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера, и 

 Јавног позива за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за 
енергетску санацију стамбених oбjeкaтa 

Комисија има 7 чланова. 
 

II 
У Комисију се именују: 
 

Р.бр. Име и презиме Занимање Дужност 

1. Мирјана Цакић Младеновић 
Одељење за привреду, јавне делатности и 
заједничке послове за председника 

2. Гордана Николић,  Одељење за финансије, буџет и трезор за члана 

3. Јелена Гавриловић 
Управа за финансирање и подстицање енергетске 
ефикасности за члана 

4. Дејан Ђорђевић Опптински штаб за ванредне ситуације за члана 

5. Ненад Петровић 
Одељење за привреду, јавне делатности и 
заједничке послове за члана 

6. Стефан Балановић 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне и инспекцијске послове за члана 

7. Кристина Првуловиоћ 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне и инспекцијске послове за члана 

 
III 

Задатак Комисије из тачке I овог Решења је спровођење поступака у складу са Јавним позивима и 
Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система 
путем уградње калориметара, циркулационих пум пи, термостатских вентила и делитеља топлоте по 
основу јавног позиваза суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова, ЈП1/22 ("Службени лист општине Мајданпек", број 11/22), а нарочито: 

 припрема конкурсне документације за директне и крајње кориснике (јавни позив, образац 
пријаве, и друго ). 

 оглашавање јавних пoзивa и пратеће документације; 
 пријем и административна контрола приспелих захтева;  
 разматрање, оцењивање и рангирање приспелих захтева пријављених директних и крајњих 

корисника; 
 дoнoшeњe Прелиминарних ранг листа директних и крајњих корисника;  
 објављивање прелиминарнох листа изабраних директних и крајњих корисника на огласној 

табли и званичној интернет стрaници Општине,  
 теренски обилазак подносилаца захтева према Прелиминарној ранг листи крајњих 

корисника; 



 разматрање приговора на Прелиминарне ранг листе изабраних директних и крајњих 
корисника; 

 доношење Коначних листи изабраних директних корисника и изабраних крајњих 
корисника којима је признато право на бесповратна средства; 

 припрeмуa предлога Одлука о коначној листи директних и крајњих корисника за 
спровођење мера енергетске санације, а које се финансирају из буџета Општине; 

 припрeму предлога појединачних Решења крајњих корисника за спровођење мера 
енергетске санације, а које се финансирају из буџета Општине 

 припрeму предлога Уговора о спровођењу мера енергетске санације са изабраним 
директним и крајњим корисницима 

Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да Општинском већу достави записнике и 
извештај о  раду. 

 
IV 

Услове и средства за рад Комисије, као и услове за чување документације, обезбеђује Општина 
Мајданпек – Општинска управа. 

 
V 

Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за рад. 
Услови, начин исплате и висина накнаде из става 1. уређују се посебним решењем Општинског 

већа општине Мајданпек. 
 
 

VI 
 Решење доставити члановима Комисије и архиви Општине Мајданпек. 
 
 

VII 
 Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном листу општине 
Мајданпек“ и на званичној интернет страници општине Мајданпек (www.majdanpek.rs). 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 452-5 од  16.03.2023.године  

                                                                                                                                                                       
                                                                 

 
 ПРEДСEДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
  Драган Поповић 

                    
 


